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VAKBEURS PLANTARIUM '90

De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij hield dit jaar van 23 t/m 26 augustus wederom in
Boskoop een vakbeurs met uitsluitend planten, die in pot of container waren gekweekt. Op deze- dit
jaar voor het eerst internationale - beurs, die bekend staat als "Plantarium" en die voor de achtste
maal werd gehouden, werden elkjaar nieuwe produkten getoonden op hun waarde beoordeeld door
de vaste keuringscommissie (VKC) van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde.
Dit jaar werden de nieuwigheden voor het eerst gekeurd door de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen. Hiervoor werden speciale commissies samengesteld en er werd gekeurd
volgens de tentoonstellingsreglementen van de KVBC.
Er werden in totaal69 "nieuwe" produktenter keuring aangeboden, waarvan er 10 met een zilveren
en 9 met een gouden medaille werden bekroond. Deze bekroningen worden iiY de vorm van
certificaten toegekend. De andere 50 gewassen bloeiden niet, hadden geen vruchten, waren nog te
klein om er een oordeel over te vellen of de kwaliteit liet te wensen over. Enkele planten waren al
eerder op een tentoonstelling of vakbeurs bekroond of bleken al oude, bekende species of cultivars te
zijn.
Een korte beschrijving van de 19 bekroonde nieuwigheden volgt hieronder.

LOOFHOUTGEWASSEN

Calluna vulgaris 'Dark Beauty' (Hoekert BV, Oldebroek, 1989)
Gouden Medaille; inzender Hoekert BV, Oldebroek.
Lage en gedrongen struik tot 20 cm met opgaande takken; loof groen; bloemen helder paarsrood,
zeer talrijk, augustus-oktober.
Een nieuwe struikheide met een betere bloemkleur, die is ontstaan uit de cultivar ' Darkness' .

Calluna vulgaris 'Emerald Jock' (R.J. Brien, Perth, Schotland, 1979)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Guldemond BV, Boskoop (in combinatie met Inverliever
Nurseries Ltd., Ford, Lochgilphead, Argyll, Schotland).
Zeer lage, brede en compacte plant tot 15 cm hoog; loof frisgroen; bloemen wit, augustus-september.
Deze nieuwe dwergvorm is vooral geschikt voor kleine heidetuinen.

Calluna vulgaris 'Redbud' (Hoekert BV, Oldebroek, 1990)
Zilveren Medaille; inzender Hoekert BV, Oldebroek.
Breed opgaande, lage struik, 25 cm hoog; loof groen; bloemknoppen paarsrood, niet open komend
(knopbloeier), september-november.
De nieuwe 'Redbud' is vermoedelijk ontstaan als een mutant van Calluna vulgaris 'Marleen' . De
kleur van de bloemknoppen is intensiever.
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Clematis 'Kardynal Wyszyóski' (S. Franczak, Warschau, Polen, 1983)- zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop.
Klimplant tot ruim 3 m; bladeren meestal3-tallig, donkergroen ; bloemen helder purperrood met iets
rodere streep en donkerpurperen helmhokjes, juni-september.
Deze nieuwe "rode" Clematis werd in 1990 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. De
kleur van de bloemen is intensiever dan die van de oude ' Ernest Markham' .

Euonymus fortunei 'Biondy' (Boomkwekerij Bolwijn BV, Putten, 1990) - zie kleurenfoto

ROZEN

Rosa 'Heidefee' (W. Noack, Gütersloh, Duitsland, 1990)
Zilveren Medaille; inzender Radder-van der Stam BV, Boskoop.
Bossige en compacte struik, 50-70 cm hoog; bladeren glanzend donkergroen; bloemen in tuilen, tot
30 stuks, klein (3-4 cm), helder karmijnrose, gevuld.
Een gezonde, lang doorbloeiende nieuwe roos voor aanplant in perken. Deze kan worden beschouwd
als een donkerder rose(-rode) 'The Fairy' . Het ras ' Heidefee' behoort tot de Trosrozen (groep:
Polyantha Rozen).

Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij Bolwijn BV, Putten.
Tamelijk lage struik (tot circa 50 cm); bladeren aan jonge takken geelbont, later meer witbont.
Het bonte effect van deze nieuwe cultivar wordt gevormd door de grote lichte vlek in het midden van
het blad. De bladrand is donkergroen; in de herfst ontstaat vaak een oranjerode rand in het lichte
gedeelte.
De plant is ontstaan als een grovere en bontere sport van E. fortunei ' Sunspot' .

Euonymus japonicus 'Royal Gold' (T. Verboom & Zn, Zevenhuizen, 1990)
Zilveren Medaille; inzender T. Verboom & Zn, Zevenhuizen.
Opgaande struik; bladeren wintergroen, breed elliptisch, 4-6 cm lang, zwak getand, lichtgroen,
gedeeltelijk geel, jonge bladeren in de top goudgeel.
'Royal Gold' is een nieuwe, goudgeelbladige cultivar, die uitstekend geschikt is om op stam te
kweken. De plant is in Nederland niet winterhard.

Prunus laurocerasus 'Mano' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1984)

Rosa 'Heidetraum' (W. Noack, Gütersloh, Duitsland, 1988)
Gouden Medaille; inzender Radder-van der Stam BV, Boskoop.
Lage, spreidende struik tot 50 cm hoog; bladeren glanzend donkergroen : bloemen in tuilen, helder
roserood, half gevuld, talrijk.
Deze nieuwe bodembedekkende roos bloeit zeer lang. De struik heeft geen last van meeldauw en
hoeft dus hiertegen niet te worden bespoten. 'Heidetraum' behoort tot de Heesterrozen (groep:
Hybriden).

Rosa 'Schneeflocke' (W. Noack, Gütersloh, Duitsland, 1990)
Gouden Medaille; inzender Radder-van der Stam BV, Boskoop.
Een tot 50 cm hoge, bossige en compacte struik; bladeren glanzend donk~rgroen; bloemen in tuilen
tot 6 bijeen, roomwit, 7-8 cm, half gevuld.
/
' Schneeflocke' is een gezonde roos voor aanplant in perken.
Deze nieuwe roos bloeit lang en zeer rijk en behoort tot de Trosrozen (groep: Floribunda Rozen).

Zilveren Medaille; inzender Knol Boomkwekerijen BV, Eefde.
Brede, opgaande struik; bladeren klein, vlak, donkergroen, onderzijde blauwgroen, jonge bladeren
bruinrood; bloemen in opstaande trossen, wit.
Een nieuwe, langzaam groeiende en compacte cultivar; geschikt voor aanplant in matig grote
vakken.

VASTE PLANTEN e.d.

Arundinaria murielae 'Simba' (Thyme Planteskole, K0ge, Denemarken, vóór 1987)
Zilveren Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland.
Lage, goed vertakkende, compact groeiende plant tot circa 1.75 m; bladeren tamelijk dicht bijeen,
fris groen.
Een uit zaailingen geselecteerde Deense cultivar met een minder robuuste habitus dan die van de
soort. Ook zijn de bladeren iets lichter groen.

CONIFEREN

Fragaria 'Frel' (Pink Panda®) (J. Ellis, Engeland, vóór 1989)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij Bolwijn BV, Putten.

Cupressus macrocarpa 'Wilma' (Kwekershof BV, ' s-Gravenzande, 1987) - zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop.
Slank piramidale plant met opgerichte takken, tamelijk dicht; bladeren priemvormig, zeer kort, zacht
groenig geel tot lichtgeel.
Deze nieuwe cultivar is enigszins instabiel. De plant ontstond als een mutant van 'Goldcrest'. Deze is
alleen geschikt als kamerplant of voor andere vorstvrije plaatsen.
'Wilma' werd in 1990 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie hiervoor onder "Keuringen 1990".

Picea abies 'Goblin' (H. Geers Handelskwekerijen BV, Boskoop, 1988)
Zilveren Medaille; inzender F.J. Grootendorst & Zonen BV, Boskoop.
Dichte, bolvormige tot plat-bolronde dwergvorm; bladeren naaldvormig, dun, helder groen.
Een nieuwe dwergspar, die al op jeugdige leeftijd zich snel goed sluit. De plant werd in 1988
bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie Dendraflora Nr 25, blz. 74 en kleurenfoto.
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Vaste plant (aardbei) met talloze uitlopers; bladeren 3-tallig, grof getand, zuiver groen, onderzijde
grijzig groen; bloemen rose, 5-7 bijeen, 3 cm diameter; vruchten rood, eetbaar.
Deze Engelse aardbei met rose(!) bloemen is een uitstekende bodembedekker met een gezonde
groei. Aan de plant werd op "Plantarium '90" te Boskoop een Gouden Medaille toegekend en voorts
werd deze rosebloeiende aardbei gekozen als de beste nieuwigheid van deze vakbeurs.
Dit nieuwe produkt is beschermd door de UK Plant Breeders' Rights, Grant Nr.3618 onder de
cultivarnaam 'Frel' . De plant werd geïntroduceerd door Bressingham Gardens, Diss, Norfolk,
Engeland.

Hemerocallis 'Little Bugger' (A. Viette, Fishersville, Va, U.S .A., vóór 1985)
Gouden Medaille, inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Matig hoge plant; bladeren smal, frisgroen; bloemen tamelijk klein op stevige stengels, geeloranje,
talrijk, juni-augustus.
'Little Bugger' is een uit Amerika geïmporteerde, nieuwe daglelie. De naam wekt in GrootBrittannië enige bevreemding. De plant is zeer geschikt voor de rotstui n en de kleinere border.
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Imperata cylindrica 'Red Baron' (K. Bluemel, Baltwin, Md, U.S.A., vóór 1988)
Gouden Medaille; inzender CNB b.a., Lisse.
Siergras met ondergrondse uitlopers; bladeren 30-40 cm lang, smal, groen, naar de top roodachtig, in
het najaar donkerrood; bloemen in pluimen, tot 60 cm hoog, zilverig wit, mei-juni (zelden
aanwezig).
De cultivar 'Red Baron' is een in Nederland niet winterhard siergras waarvan het blad, dat gedurende
zomer en herfst steeds roder wordt, zeer opvalt. De plant kan door scheuren worden vermeerderd en
is tamelijk droogteresistent
Het zg. Japans bloedgras was al in 1978 in Amerika in cultuur onder de ongeldige naam 'Rubra' .

Kniphofia 'Little Maid' (B . Chatto, Colchester, Engeland, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Bladeren smal, donkergroen; bloemen lichtgeel in slanke trossen tot 60 cm hoog, juli-september.
De bloemsteellengte van deze "kleine" vuurpijl is variabel, doch de bloemen zijn heel mooi van
kleur.

Lavatera thuringiaca 'lee Cool' (P. Catt, Greatham, Engeland, 1988)
Gouden Medaille; inzender H. den Ouden & Zoon, Boskoop.
Opgaande, sterk vertakte plant; bladeren 3-5-lobbig, grijsgroen, viltig behaard; bloemen zuiver wit,
zachtrose verbloeiend, kroonbladen 5, diep ingesneden, juli-oktober.
Deze nieuwe, witbloeiende cultivar is in Engeland ook bekend onder de onjuiste naam Lavatera
olbia 'Peppermint lee' . De cultivar 'lee Cool' is mogelijk een hybride van L. thuringiaca en L. olbia.

Yucca filamentosa 'Bright Edge' (vóór 1986)
Zilveren Medaille; inzender Notcutts Nurseries, Woodbridge, Engeland.
Bladeren smal, stijf opgaand, donkergroen met grijze strepen, geel gerand; bloemen roomwit, in
pluimen, hoog boven de bladeren, juli-augustus.
Deze bontbladige cultivar, die zeer langzaam groeit, wordt via in vitro-cultuur vermeerderd. De
winner van de plant is onbekend. 'Bright Edge' werd via Amerika uit Nieuw-Zeeland geïmporteerd.

Prunus subhirtella •Autumnalis"
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